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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU REDUCEREA DISPARITĂŢILOR DINTRE SEXE PE TOATĂ DURATA VIEŢII
PROGRAM: „DREPTURI, EGALITATE ȘI CETĂȚENIE” (2014-2020)
REFERINTĂ: REC-AG-2020 - REC-RGEN-WWLB-AG-2020
DOMENII: egalitate, cetăţenie europeană activă, formare şi educare, drepturile om:ului, tineret, etc.
BUGET TOTAL/SUMĂ
ACORDATĂ PE PROIECT

TERMENUL-LIMITĂ
DE DEPUNERE A
APLICAŢIILOR

3.933.000€
80% din totalul costurilor
eligibile și minimum
75.000€/proiect

1 aprilie 2020
(ora 17:00 la
Bruxelles)

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ŢĂRI/REGIUNI

orice entitate publică sau privată orientată non-profit:
autorități publice (locale, regionale, naționale), asociații,
ONG-uri, universități și școli, organizaţii internaţionale,
etc.; companiile orientate către profit pot participa dacă
sunt în parteneriat cu publice sau private fără profit

Context şi Obiective:
Context:
Una dintre problemele fundamentale de abordat pentru a atinge egalitatea de gen este
persistența stereotipurilor de gen. Încă de la o vârstă fragedă, copiii sunt expuși rolurilor
de gen care le modelează percepția de sine și le influențează alegerile academice și
profesionale, precum și așteptărilor legate de aceste roluri de femei și bărbați de-a lungul
vieții. Mai mult, stereotipurile de gen continuă să influențeze alegerile în ceea ce privește
ocuparea forței de muncă și combinația dintre munca și viața privată. În acest sens,
digitalizarea poate oferi atât oportunități, cât și provocări pentru abordarea stereotipurilor
de gen.
Această cerere de propuneri se va concentra pe acțiuni pentru sensibilizarea și
combaterea stereotipurilor de gen în educație, în special în educația și îngrijirea timpurie
a copiilor și în școli, ca şi în alegerile educaționale și profesionale într-o lume digitalizată.
Obiective :
* Creșterea gradului de conștientizare a problemelor privind egalitatea de gen de la o
vârstă fragedă;
* Combaterea diferențelor de tratament între fete și băieți și între femei și bărbați în funcție
de sex;
* Atacarea stereotipurilor de gen în educația și îngrijirea copilului de vârstă mică;
* Abordarea potențialul și a capcanelor digitalizării privind alegerile educaționale și
profesionale.
Priorităţi şi tipuri de acțiuni finanțate:
Priorități:
* Prioritatea 1: combaterea stereotipurilor de gen în educația și protecția copilului de
vârstă mică;

statele membre ale
UE, Islanda,
Liechtenstein,
Serbia

Informaṭii suplimentare:
✓ Candidaturile trebuie
depuse pe noua platformă a
CE „Funding and Tenders
Opportunities”.
✓ Proiectul trebuie să aibă
minimum 2 parteneri.
✓ Cererile trebuie să fie
redactate într-una din limbile
oficiale ale UE (Notă: din
motive de eficiență, Comisia
recomandă solicitanților să
folosească limba engleză).
✓ Durata inițială a
proiectelor nu trebuie să
depășească 24 de luni.
✓ Pe platforma CE există
posibilitatea căutării de
parteneri; la data redactării
fişei de prezentare (27
ianuarie), 11 propuneri din
Austria, Slovenia, Estonia,
Cehia, Italia, Spania, Marea
Britanie, Bulgaria sunt
disponibile.
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- Schimbarea atitudinilor, comportamentelor și practicilor care împiedică progresul către
egalitate și limitează potențialul fetelor și al băieților;

✓ Proiectele pot fi naţionale
sau transnaţionale.

* Prioritatea 2: lupta împotriva stereotipurilor de gen în educația și alegerea carierei întro lume digitală.

✓ CE încurajează
autorităţile publice să
participe activ la proiecte sau
să-şi exprime sprijinul ,
inclusiv autoritățile regionale
și locale. Acest sprijin va fi
exprimat prin anexa 5 –
„Scrisoare a autorității
publice care sprijină cererea”
și va fi evaluat în baza
criteriului de atribuire b)
calitatea.

Printre acțiunile finanțate:
* Pentru prioritatea 1:
- Activități care vizează combaterea atitudinilor și stereotipurilor negative referitoare la
rolurile bărbaților și femeilor în sistemele de educație și îngrijire din copilărie, precum și
în alegerea educației și a carierei;
- Activități de conștientizare, educare și abilitare;
* Pentru prioritatea 2:
- Activități axate pe impactul digitalizării asupra alegerilor de carieră și orientarea
profesională;
- Schimb de bune practici, învățare reciprocă, seminarii;
- Activități de formare pentru profesioniștii din domeniul protecției copilului, din sectorul
educației și din cel al pieţei muncii.
Sursă de informare şi documentație:
Platforma Funding and Tenders Opportunities a CE
programul de lucru al CE pentru 2020 – Programul „Drepturi, Egalitate și Cetățenie”:
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
DG Justiție și Consumatori
1049 Bruxelles
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise la adresa:
EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

